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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  9/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  108/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ.,  συνέρχεται 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 9η/2020, συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 
40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.  
15298/15-5-2020, πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 101 απόφαση), 8) Γκλεγκλέ Ελένη, 9) 
Δρούγας Παντελής, 10) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 11) Κανάκης Βασίλειος, 12) Καραγιάννης 
Ανδρέας, 13) Κλάδης Παύλος, 14) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 
απόφαση), 15) Κουζή Αντωνία (Τόνια) (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 απόφαση), 16) 
Κουκούτσης Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 απόφαση), 17) Λαζαρίδης Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 απόφαση), 18) Λιάππας Λεωνίδας, 19) Μάκαρης Εμμανουήλ 
– Λεονάρδος, 20) Μαρινάκης Σαράντος, 21) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 22) Μπάκας 
Ιωάννης, 23) Μπασακίδης Νικόλαος, 24) Νιάρχος Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 97 
απόφαση), 25) Οικονομάκος Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 97 απόφαση), 26) 
Οικονομάκου Μαρία, 27) Σκοπετέας Αναστάσιος, 28) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 29) 
Σωφρονάς Γεώργιος, 30) Τζαμουράνης Βασίλειος, 31) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 32) Φάβας 
Γεώργιος, 33) Φαββατάς Δημήτριος, 34) Χειλάς Παναγιώτης και 35) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 
2) Δούβας Ιωάννης, 3) Μαλαπάνη Μαρία, 4) Μπάκας Δημήτριος, 5) Μπαρούνη Μαρία και 6) 
Μπεχράκης Σταμάτης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες

 ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, ο οποίος 
συμμετέχει στη συνεδρίαση και

 ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμισίας κ. Διονυσόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος δεν 
συμμετέχει στη συνεδρίαση. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης, συμμετέχοντος σε αυτή και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου 
Βασιλόπουλου. 
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση και λήψη απόφασης περί  
έκδοσης ή μη του ψηφίσματος με τίτλο :

Ψήφισμα περί αναθεώρησης του Νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 

2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

μετά από γραπτή πρόταση ψηφίσματος που κατάθεσε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης 
«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος και η οποία 
μαζί με την τεκμηρίωση αυτής, έχουν ως εξής:

19/5/2020 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  
 Εν μέσω πανδημίας κατατέθηκε και ψηφίστηκε ο νόμος  "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις" ο οποίος:
1. Εισάγει αλλότριες και δυνητικά επικίνδυνες χρήσεις γης σε περιοχές Natura. 
2. Καταργεί την αυτοτέλεια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
3. Δίνει την δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος να προχωρεί σε έργα διαχείρισης αποβλήτων 
χωρίς την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης.  
4. Υποβαθμίζει το Δημοτικό Συμβούλιο μεταφέροντας   αρμοδιότητες του στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής στην οποία ως γνωστόν βάση νόμου  δεν υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των δημοτικών 
παρατάξεων. Μεταξύ άλλων μεταφέρει στην συγκεκριμένη επιτροπή  την αρμοδιότητα απόφασης  για 
το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. 
5.  Περιορίζει τον δημόσιο έλεγχο και την διαβούλευση με την τοπική κοινωνία  στις περιβαλλοντικές 
αδειοδοτήσεις εκχωρώντας τον έλεγχο των ΜΠΕ σε ιδιώτες. 
6.  Διευκολύνει εταιρείες εξόρυξης υδρογονανθράκων,  μεταλλευτικές εταιρείες και μεγάλες εταιρείες 
ΑΠΕ στην πραγματοποίηση επενδύσεων και την επιτέλεση έργων χωρίς την σύμφωνη γνώμη της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.
 
Ως Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας  εκφράζουμε την αντίθεση μας σε αυτό το νόμο και καλούμε την 
κυβέρνηση να τον αποσύρει. 

19/5/2020
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Τεκμηρίωση του ψηφίσματος

Εν μέσω πανδημίας χωρίς την αναγκαία διαβούλευση και με εκπεφρασμένη την αντίθεση όλων σχεδόν 
των περιβαλλοντικών οργανώσεων ψηφίστηκε ο νόμος «εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας» ο οποίος στο βωμό της ανάπτυξης και της προσέλκυσης επενδύσεων δίνει χαριστική βολή 
στο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Συγκεκριμένα:

1.Περιοχές Natura

Ουσιαστικά θέτει σε αμφισβήτηση την προστασία των περιοχών Natura δημιουργώντας 4 βαθμίδες 
κλιμακούμενης προς τα κάτω προστασίας εντός των προστατευόμενων περιοχών που επιτρέπουν 
αλλότριες χρήσεις γης. Έτσι στην «ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών» μεταξύ των άλλων δίνεται η 
δυνατότητα εξορυκτικών δραστηριοτήτων (ορυχεία, λατομεία – μεταλλεία, αμμοληψία, ζώνες 
αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων). Επίσης στη «ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων» (σε περιοχές εντός 
σχεδίου ή εντός οικισμού) δύναται να επιτραπούν μεταξύ άλλων η επεξεργασία, αποθήκευση και 
διάθεση στερεών αποβλήτων αλλά και η επεξεργασία, διάθεση στερεών τοξικών αποβλήτων. Ως 
γνωστόν στον Δήμο Καλαμάτας υπάρχουν δυο περιοχές Natura (φαράγγι Νέδοντα, όρος Ταΰγετος)οι 
οποίες δυνητικά μπορεί να κινδυνεύσουν από αλλότριες «αναπτυξιακές» χρήσεις γης.

2. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Εκθέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιοχές, καταργώντας την αυτοτέλεια των Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) δημιουργώντας έναν συγκεντρωτικό φορέα. Ειδικά 
για την Μεσσηνία καταργείται ο ΦΔΠΠ Νότιας Πελοποννήσου και δημιουργείται μια αποδυναμωμένη, 
χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες μονάδα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Νότιας 
Πελοποννήσου με έδρα το Λεωνίδιο. Παράλληλα καταργείται η ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής 
κοινωνίας σε αυτή την μονάδα.

3. Διαχείριση αποβλήτων

Ως γνωστόν σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων μέχρι το τέλος του 2020 θα πρέπει 
το 40% του συνολικού βάρους των οργανικών αποβλήτων να μην οδηγείται στον ΧΥΤΑ. Το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο (άρθρο 84) μεταθέτει την εφαρμογή της ξεχωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 
για το τέλος του 2022. Παράλληλα στο άρθρο 83 δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Περιβάλλοντος 
να ακυρώνει τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Αποβλήτων και να υλοποιεί έργα διαχείρισης 
αποβλήτων επικαλούμενος καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ενώ στο άρθρο 84 μεταφέρεται ο τοπικός 
σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
στην οποία ως γνωστόν δεν υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των δημοτικών παρατάξεων αφού έχει 
επιβληθεί δημαρχιακή πλειοψηφία.

4. Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 1«Η περιβαλλοντική αδειοδότηση στην Ελλάδα 
εξακολουθεί να αποτελεί χρονοβόρα διοικητική διαδικασία και ως εκ τούτου σημαντικό ανασταλτικό 
παράγοντα για την προώθηση των επενδύσεων». Με πρόσχημα την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης ουσιαστικά περιορίζεται ο δημόσιος έλεγχος αφού εκχωρείται ο έλεγχος των μελετών 
(ΜΠΕ) σε ιδιώτες ενώ επιβάλλονται ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να έχει άσχημες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

5.Διευκόλυνση εταιρειών εξόρυξης υδρογονανθράκων, μεταλλευτικών εταιρειών και 
μεγάλων εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

α. Με βάση το άρθρο 110 ο ανάδοχος συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 
δύναται να χρησιμοποιεί εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα αυτών χωρίς να απαιτείται η λήψη οποιασδήποτε άδειας, 
έγκρισης ή συναίνεσης.
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β. Με βάση το άρθρο 119 απαλλάσσονται από την αναγκαιότητα αδειοδότησης οι εταιρείες που 
αναπτύσσουν μεταλλουργικές μεταλλευτικές βιομηχανικές διεργασίες οι οποίες και μεταπίπτουν στο 
καθεστώς της «απλής γνωστοποίησης» των δραστηριοτήτων τους.

γ. Πριμοδότηση μεγάλων εταιρειών ΑΠΕ με πολλές φορές αντιπεριβαλλοντικούς όρους. Καμία πρόνοια 
για την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

Εν κατακλείδι ο συγκεκριμένος νόμος θα πρέπει να αποσυρθεί γιατί αντίκειται στο άρθρο 24 του 
Συντάγματος το οποίο δηλώνει απερίφραστα ότι «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το 
Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής 
της αειφορίας». Παράλληλα παραβιάζει τις βασικές αρχές της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
όπως την αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης (αφού παρακωλύεται ο δημόσιος έλεγχος στις 
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις), η αρχή της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης (αφού τίθενται σε κίνδυνο 
οι προστατευόμενες περιοχές και οι περιοχές Natura) και η αρχή της πληροφόρησης και συμμετοχής 
των πολιτών (αφού μειώνεται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στη λήψη αποφάσεων για τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα).

Μανώλης Μάκαρης

Επίσης στην αρχή της συνεδρίασης για το παρόν θέμα ο κ. Μάκαρης, αναφέρει τα εξής:

Μονάχα αυτό θα προσθέσω ότι έχουμε σειρά από φορείς, έχουμε Πανεπιστήμια, 
έχουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έχουμε το Συνήγορο του Πολίτη, 

έχουμε την Ένωση Διοικητικών Δικαστών και πολλούς άλλους φορείς οι οποίοι έχουν ταχθεί 
κατά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Οπότε είναι σημαντικό επειδή εμπλέκεται πάρα πολύ η 
τοπική αυτοδιοίκηση σε σχέση με όλα όσα αναφέραμε, να ψηφισθεί.

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Το Ψήφισμα τώρα του «Ανοιχτού Δήμου». 
Το ’χετε υπόψη σας από την προηγούμενη συνεδρίαση, μπορεί να υπάρξει 

ολιγόλεπτη τοποθέτηση των παρατάξεων. 
Ξεκινάμε από…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ, εγώ. Να πω δυο κουβέντες εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει το λόγο ο κ. Δήμαρχος. Ελάτε.

Εμείς έχουμε τοποθετηθεί απ’ την προηγούμενη φορά, έχουμε πει ότι έρχεται να 
λύσει αγκυλώσεις του παρελθόντος, δίνει ευελιξία και θεωρούμε ότι είναι προς 

τη σωστή κατεύθυνση.

Μάλιστα. 
«Καλαμάτα Μπροστά»; Ελάτε, κ. Φαββατά αφού είστε…

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Σταματόπουλος θα τοποθετηθεί γι’ αυτό το θέμα.

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, ο κ. Φαββατάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα θα παίξουμε, παιδιά; Έλα κ. Φαββατά. Κύριε Φαββατά, ελάτε. 

Για το Ψήφισμα που κατέθεσε ο κ. Μάκαρης, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, 

ΜΑΚΑΡΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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συμφωνούμε ότι δημιουργεί προβλήματα και το ψηφίζουμε.

Μάλιστα. 
Ο κ. Τζαμουράνης.

Εγώ, κ. Πρόεδρε, μελέτησα πάρα πολύ τις διατάξεις του Νόμου πλέον και όχι 
του νομοσχεδίου, έχω βρει αρκετές θετικές διατάξεις αλλά υπάρχουν και 

ορισμένες πάρα πολύ αρνητικές και πάρα πολύ ενδεχόμενα να χρησιμοποιηθούν και σε λάθος 
κατεύθυνση. Και επειδή επηρεάζει και θέματα που έχουν σχέση και με τα απορρίμματα και έχει 
σχέση και με τη μετάθεση ζητημάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής -έτσι;- θεωρώ ότι αυτά είναι αρνητικά και γι’ αυτό θα ψηφίσω Υπέρ του 
Ψηφίσματος με μία μόνη προσθήκη, παρακαλώ, στον κ. Μάκαρη, περισσότερο στο λεκτικό. 
Δηλαδή στο τέλος που καταλήγει ότι «η κυβέρνηση να αποσύρει το Νόμο», δεν είναι να 
αποσύρει, να αναθεωρήσει. Γιατί υπάρχουν και πολύ θετικές διατάξεις οι οποίες πρέπει να 
διατηρηθούν σε μια νέα διατύπωσή του. 
Ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα σε όλους, καλό βράδυ.

Περιμένετε, περιμένετε, δεν τελειώσαμε. 
«Καλαμάτα Ξεκινάμε», η κα Οικονομάκου για το Ψήφισμα;

Συγνώμη, να ρωτήσω κάτι; Οι αρμόδιοι φορείς, έχουμε ακούσει την άποψή 
του ΤΕΕ, των οργάνων των μηχανικών, κτλ., έχουνε…;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουν εκφραστεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Τι είπατε, Δήμαρχε; Δεν άκουσα.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Ελάτε, κ. Μάκαρη.

Ναι, ναι. Καταρχήν να συμφωνήσω με την προσθήκη που έκανε ο αγαπητός κ. 
Τζαμουράνης, έχω διαβάσει όλο το νομοσχέδιο και υπάρχουν και θετικά στοιχεία 

αλλά αυτά τα πολύ αρνητικά που υπάρχουν μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα 
αργότερα στο περιβάλλον αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Και όσον αφορά αυτό που είπε η Μαρία η Οικονομάκου, Μαρία, υπάρχουνε σωροί αντιδράσεων 
από όλους τους φορείς, δηλαδή μιλάμε τώρα: απ’ το Συνήγορο του Πολίτη, απ’ το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, απ’ την Ένωση Διοικητικών Δικαστών, από Πανεπιστημιακές Σχολές, το 
Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δηλαδή δεν είναι μόνο από κινήματα και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, αυτό θέλω να τονίσω. Είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα φορέων και 
δημόσιων φορέων μάλιστα που έχει ταχθεί εναντίον του νομοσχεδίου για τα συγκεκριμένα 
σημεία που αναφέρουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η κα Οικονομάκου;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Θα ψηφίσω στο τέλος, κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Θα σας πω. Στο τέλος θα ψηφίσω.

Εντάξει. 
«Πρωτεύουσα Δύναμη»; Εκτός και αν θέλει να τοποθετηθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Αυτό είναι νόμος του κράτους. Αν βάλουμε το ισοζύγιο θετικών και 
αρνητικών, αυτό ίσως θα το δούμε και στην πορεία εφαρμογής 

του νόμου. Από κει και μετά όσα λέει ο κ. Μάκαρης ότι πολλοί φορείς διαφωνούνε, εγώ δεν 
ξέρω αν είναι τόσοι πολλοί οι φορείς που διαφωνούν. Η ΚΕΔΕ νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω 
λάθος, νομίζω η ΚΕΔΕ έχει γνωμοδοτήσει θετικά, γι’ αυτό το θέμα;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, έχει γνωμοδοτήσει θετικά.

Τώρα, από κει και πέρα, φαντάζομαι από την εφαρμογή του Νόμου 
θα υπάρχουν τα κατάλληλα συμπεράσματα και όλοι αυτοί που 

διαφωνούν, κ. Μάκαρη, που λέτε, αν είναι τόσο ισχυροί οι φορείς και δούμε τις εφαρμογές ότι 
είναι κακές, νομίζω ότι μπορεί να γίνει τροποποίηση στη συνέχεια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, προχωράω…

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, να τοποθετηθώ και εγώ, συγνώμη, δηλαδή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

Εν μέσω πανδημίας έφερε η κυβέρνηση αυτό το συγκεκριμένο Νόμο, να πούμε ότι 
ουσιαστικά ζωνοποιεί τις περιοχές Natura, στις περιοχές Natura μπορεί να έχουμε 

ακόμα και εξόρυξη μεταλλευμάτων και υδρογονανθράκων, καταργεί τους φορείς 
προστατευόμενων περιοχών, διευκολύνει μεν την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όμως εισάγει 
ιδιώτη ο οποίος ελέγχει μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, δεν υπάρχει το κράτος, φεύγει 
το κράτος. 
Τα απορρίμματα όσον αφορά την…, σε έκτακτες ανάγκες μπορεί ο Υπουργός να παίρνει 
πρωτοβουλία και να λύνει τα προβλήματα. Μετατρέπει ουσιαστικά, αυτό που είπε πολύ ωραία 
ο κ. Τζαμουράνης, ουσιαστικά υποβαθμίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και τι λέει; Ότι η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής θα αποφασίζει ακόμα και για τον σχεδιασμό για τα απορρίμματα, τον τοπικό 
σχεδιασμό και, επίσης, διευκολύνει την εξόρυξη μεταλλευμάτων και υδρογονανθράκων χωρίς 
να υπάρχει μάλιστα η σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Άρα όλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα και σε μας και καλό είναι το Δημοτικό 
Συμβούλιο να τοποθετηθεί Υπέρ του Ψηφίσματος.

Λοιπόν, «Καλαμάτα Τόπος Ζωής»; Απουσιάζει.
«Λαϊκή Συσπείρωση»; Απουσιάζει. 

«Καλαμάτα - Πόλη Ενωμένη», ο Κουκούτσης θέλει να τοποθετηθεί; Απουσιάζει.
«Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών», ο Αντωνόπουλος θέλει να τοποθετηθεί; Απουσιάζει.
Λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνω, πάω στην ψηφοφορία.
«Δημιουργική Πρωτοβουλία» ¨Κατά¨. 
«Καλαμάτα Μπροστά» ¨Υπέρ¨.
«Πρότυπος Δήμος» ¨Υπέρ¨. 
«Καλαμάτα Ξεκινάμε»;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Κατά.

¨Κατά¨. 
«Πρωτεύουσα Δύναμη»; Δεν ακούω. «Πρωτεύουσα Δύναμη»;

ΜΑΚΑΡΗΣ: Δεν είναι εδώ, προφανώς.

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Κατά, Κατά.

ΑΓΓΕΛΗΣ: Κατά.

Λοιπόν, ο κ. Μάκαρης εννοείται ¨Υπέρ¨.
«Καλαμάτα Τόπος Ζωής» απουσιάζει.

«Λαϊκή Συσπείρωση» απουσιάζει. 
«Καλαμάτα - Πόλη Ενωμένη», Κουκούτσης, απουσιάζει.
«Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών» απουσιάζει. 
Κλάδης Παύλος;

ΚΛΑΔΗΣ: Λευκό.

¨Λευκό¨. Μάλιστα. 
Δεν άκουσα;

ΦΩΝΗ: Καλύτερα ονομαστική να γίνει.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Πόσο βγαίνουνε; Πόσο βγαίνουνε;

(Ειδικός Γραμματέας): Με την αρχική παρουσία, με την αρχική 
παρουσία, δεν περνάει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν περνάει.

Τώρα λέτε ονομαστική; Τώρα που δεν περνάει; 
Για να διευκρινίσω και κάτι: επειδή ειπώθηκε κάτι στην αρχή, ότι το ΤΕΕ, το 

πανελλήνιο όργανο έχει ψηφίσει κατά. Δεν έχει ψηφίσει κατά το ΤΕΕ και η ΚΕΔΕ έχει…

ΜΑΚΑΡΗΣ: Έχει εκφράσει, συγνώμη Δήμαρχε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει εκφράσει επιφυλάξεις, δεν έχει…

ΜΑΚΑΡΗΣ: Σοβαρές επιφυλάξεις.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει… είπατε ότι έχει ψηφίσει κατά. Αυτό είναι σημαντικό.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Όχι, όχι, σοβαρές επιφυλάξεις.

Δεν έχει ψηφίσει κατά. Το έχει ονομάσει ως φιλόδοξο νομοσχέδιο, είχε εκφράσει 
όμως επιφυλάξεις.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Επιφυλάξεις, ναι. Αυτό…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλο αυτό, άλλο κατά. Και η ΚΕΔΕ έχει ψηφίσει υπέρ.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπάρχει η διαβάθμιση, δεν είναι μόνο…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, δεν περνάει, έτσι; Όχι.

Συνάδελφοι, δεν πέρασε. 
Λύεται η συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ’στε καλά, καλή αυριανή σε όλους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό απόγευμα και Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το 
οποίο 
 ΥΠΕΡ της έκδοσης του ψηφίσματος τάσσονται 12 δημοτικοί σύμβουλοι, ήτοι οι παρόντες 

σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» & 
«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» και 

 ΚΑΤΑ τάσσονται 15 δημοτικοί σύμβουλοι, ήτοι οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» & «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ»,

ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει ο κ. Κλάδης.
κατά πλειοψηφία,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα της  δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» για την έκδοση ψηφίσματος περί αναθεώρησης του Νόμου 
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη

5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

6. Γκλεγκλέ Ελένη

7. Δρούγας Παντελής

8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

9. Κανάκης Βασίλειος

10. Καραγιάννης Ανδρέας

11. Κλάδης Παύλος 

12. Λιάππας Λεωνίδας
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13. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

14. Μαρινάκης Σαράντος 

15. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

16. Μπάκας Ιωάννης

17. Μπασακίδης Νικόλαος

18. Οικονομάκου Μαρία 

19. Σκοπετέας Αναστάσιος

20. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

21. Σωφρονάς Γεώργιος

22. Τζαμουράνης Βασίλειος 

23. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

24. Φάβας Γεώργιος

25. Φαββατάς Δημήτριος 

26. Χειλάς Παναγιώτης

27. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, …… Μαΐου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ

Η Συντάξασα Ο Αν. Τμηματάρχης Ο Αν. Διευθυντής 

Όλγα Παναγιωτοπούλου Χρήστος Αλεξανδρόπουλος Θεόδωρος Κυριακόπουλος
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